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 לואש-םש הרואנ

 ריתה ,סלבא באז ,םיקנבה לע חקפמה
 עדימ יתוריש ןתמ 1997 רבמבונ עצמאב
 תוחוקלל טנרטניאה תועצמאב םייאקנב
 לבגומ ןושאר בלשב .םיילארשיה םיקנבה
 חתוקל לש המרב עדימ תלבקל קר רתיהה
 תולועפ ורתוי בורקה דיתעב לבא ,דדוב
 ,ןכ םא ,היופצ 1998 .שממ לש תויאקנב
 הפינע תיאקנב תוליעפ לש הנש תויהל
 .טנרטניאב

 חא תבייחמ הניא טנרטניאב תואקנבה
 תעדותל הרידחב הברה עיקשהל םיקנבה
 םירופישל םיכחמ הלא יכ - תוחוקלה
 הנורחאה הנשב .בר ןמז רבכ םינווקמה
 רבכ היתוחוקלו טנרטניאה תשר הרחסמתה
 עדימה תחטבא תייגוסמ םיששוח םניא
 רחס לש תונורתיה ןמ םינהנ ולחהו
 .ינורטקלא

 לגרתהל רתוי השק היה םמצע םיקנבל
 םינוש םיבלשבש םושמ ,לכ םדוק .ןויערל
 טנרטניאב תואקנבה תמגמש ונימאה אל םה
 הדירטה תוחיטבה תייעב ,תינש .חתפתת
 הצריפ לש הרקמבש ינפמ ,דואמ םיקנבה תא
 ןמ רתוי דוע ,םיירקיעה םיעגפנה םה תשרב
 המגמהש רורב רבכ םויה לבא .יטרפה חוקלה
 תטשפתמו תכלוה טנרטניאב תואקנב לש
 םג ,םלועב םיקנבה ירחא רגפל אל ידכו
 םיתוריש עיצהל םיכירצ לארשיב םיקנבה
 .תשרב

 ל"וחב םיקנבה
 תומגמ תנחובה ,]טקושז תיקרוי וינה הרבחה

 לע רקס תמדוקה הנשב הכרע ,טנרטניאב
 רקסה תונקסמ .טנרטניאב תואקנבה ףקיה
 םוחתל דימ סנכיהל םיקנבה לע יכ ועבק
 ,ינורטקלא רחס תורבחש ינפל ,ינורטקלאה
 ,םיקנבה לש םייתרוסמה םירחתמה ןמ ןניאש

 .תועבטמו תודמש

 אז'נ ץ/
 .טנרטניאב תואקנבה לע וטלתשי

 ןוילימ 2.5 ולביק 1996-ב ,רקסה יפ-לע
 ךרד םייאקנבה םהיתוריש תא בא יתב
 1997 ףוס דע יכ ופצ םירקוסה .טנרטניאה
 ויהי 2002 תנש דעו ,ןוילימ 4.5-ל ולדגי םה
 תואקנבל םירבוחמ בא יתב ןוילימ 8
 םיעיצמ רבכ םלועב םיקנב 70*כ .טנרטניאב
 בצקב לדג םרפסמו תשרב םהיתוריש תא
 2000 תנשב ,רקסה תוכרעה יפ-לע .ריהמ
 .םינוקמ םיקנב 600 ב"הראב ויהי

 תונהל םילוכי םיקנבה ,םירקוסה ירבדל
 םיירחסמ םירתא ילעבש הדבועה ןמ
 חתותיפה ריחמ תא ומליש רבכ טנרטניאב
 ,הכרעהה יפילע .םיילותב םילכ לש ינושארה
 טנרטניאל ןווקמ ךרעמ חותיפב העקשהה
 רלוד 174,000 הרבחל עצוממב איה
 .רלוד 104,000 איה תיתנשה הקזחאהו
 העקשה לכמ הברהב םיכומנ הלא םיריחמ
 דע העמטוהש תרחא היגולונכטב התשענש
 .םיקנבב הכ

 השיגה לע .םימוד םינותנה ,הפוריא יבגל
 דומלל ןתינ טנרטניאב תואקנבל תיבויחה
 ןוכמה שאר ,היינילומ פיליפ רמאש םירבדמ
 1997-ב ךרענש סנכב ,יפוריאה יסנניפה
 רשפאמ טנרטניאה" :סלייוו תטיסרבינואב
 לודג רפסמל םיתוריש לש בחר ןווגמ קפסל
 .דואמ הכומנ תולעב ,תינמז וב תוחוקל לש
 יעצמאכ דואמ יביטקרטא אוה ,ןכל
 .היינילומ רמא ,"םייסנניפ םיתרישל

 םינותנה ,םינווקמה םירקורבה קוש יבגל
 לע םיעיבצמ םירקסה .רתוי דוע םימישרמ
 םימייקה העקשה תונובשח יצחו ןוילימ
 רפסמש תואבנמ תויזחתהו םויה תשרב
 תנשב ןוילימ 10-ל עיגי ןייל-ןוא םיעיקשמה
 תועקשהה קוש יבגל ךרענש רקחמ .2001
 יתבמ 17% ,2001 תנשל דעש הפוצ ,ןווקמה
 םיתורישל טנרטניאב ושמתשי באה
 םוכסב ויהי וב ושעייש תוקסעהו ,םייאקנב

 44 קנברטניא
 ךיתונובשח לע יאקנב עדימ

 ףקיהמ 8.5% םהש ,רלוד ןויליב 524 לש
 .תויאקירמאה תוסרובב תושענש תוקסעה

 רוסא המו רתומ המ
 ,לארשי קנב רבוד ,יול רודגיבא ירבדל

 תויאקנב תולועפ תושעל הטלחהה
 תויגוס תניחב םויס םע הלבקתה טנרטניאב
 תיאקנב תוליעפל תורושקה החטבאה
 םיטביה לע שגד תמיש ךות ,טנרטניאב
 רחתאלו ,תואקנבה םוחתל םידחוימה
 החמתמה תימואל ןיב הרבח םע תוצעייתה
 לע חוקיפב השבוג ,תאז רואל .הז םוחתב
 םיתוריש ןתמל התואנה תרגסמה םיקנבה
 תבוט לע הרימש ךות ,טנרטניאב םייאקנב
 .עדימה תוידוסו תוחוקלה

 ולכוי םיקנבה תוחוקל ,ןושארה בלשב
 לש המרב טנרטניאה תועצמאב עדימ לבקל
 תועונת ,הרתי רוריב :ומכ ,דדוב ןובשח
 םיידיתע םיבויח ,יללכ ךורעיש ,תונורחא
 ,תוילקיש תואוולה ךורעיש ,יארשא יסיטרכל
 תוריינ קית ,תונוכסחו למג תופוק ,מ"קפ
 .ת''טמב תועונתו הרתי ,ךרע

 םימוחתל םיתורישה ובחרוי ,ינש בלשב
 תוארוה ןתמ הגרדהב רתוי ,לשמל ךכ ,םיפסונ
 .תוחוקלה תונובשחב עוציב

 ושרוי ,עדימה תוידוס תחטבא ךרוצל
 תוחוקלל קר תורישה תא עיצהל םיקנבה
 ,ןכ ומפ .תחא הנש תוחפל םהל םירכומה
 תא םהיתוחוקלל ריבסהל ושרדיי םיקנבה
 עדימה תנגהל םיטקננה החטבאה ירדס
 .טנרטניאה תשרב רבעומה

 שגד םימש לארשי קנבבש אלפ הז ןיא"
 אשונ והז ןכש ,עדימה תחטבא אשונ לע בר
 םייסנניפו םיירחסמ םיתוריש תלעפהב יטירק
 ל'יכנמ ,הפשוי רשא רמוא ,"טנרטניאה תשרב
 החמתמה ,תילארשיה 7-יטירויקס תרבח
 ידכ .טנרטניאל עדימ תחטבא תונורתפב
 רקחמ הפשוי ריכזמ ,היעבה תא םיגדהל
 הלגתה ובש תירבה תוצראב םסרופש שדח
 םיירחסמ םירתא תוליעפמה תורבחה בור יכ

 יחרזומה קנכ

 ףינס סל
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 הצירפ תונויסנמ ולבס טנרטניאב םייסנניפו
 תירבה תוצראב ךרענש ,רקחמה .ןהירתאל
 זוחא 80 יכ הליג ,1997 רבמטפס דע יאמב
 הצירפ ןויסינמ תוחפל ולבס תורבחה ןמ
 ויהש םירתאה .שדוח לכב דחא יניצר
 תונויסינ לש רתויב הובגה רפסמל םיפושח
 ויה ,םמצע םינוגדאה יחוויד יפל ,הרידח
 עוציבל תורשפא םיללוכה םיירחסמ םירתא
 םהבו ,תויסנניפו תוירחסמ תויצקאזנרט
 םינוגראו םייסנניפ תודסומ ,הלשממ ידרשמ
 .טנרטניאה ךרד םירצומ םירכומה

 ןורחאה ןמזב ושענ ,הפשוי ירבדל ,םלואו
 תורבח ידיילע םקלח - םינוש םיחותיפ
 םלועב תוליבומל תובשחנה תוילארשי
 עדימה תא חטבאל םירשפאמש - םוחתב
 איה הדבועה" .רתויב ההובג המרב תשרהו
 תועצבמ תובר תוימואלניב תורבחש
 הנשב םירלוד ידראילימב תואקסע
 .הפשוי רמוא ,"טנרטניאה תועצמאב

 "ףתמ" תרבחב ל"כנמס ,יול יסוי םג
 ,ןושארה ימואלניבה קנבה תא תבשחממה
 תחטבאל רשאב םיעיגרמ םירבד רמוא
 דיחפמ וניא טנרטניאב עדימה רבעמ" :תשרה
 ,ךפיהל .סקאפב וא ןופלטב ותרבעהמ רתוי
 אשונה תא םיקדובו םיעדומש ןוויכמ
 ההובג ףא תוחיטבה תמר ,תלדגמ תיכוכזבכ
 ןובשחב חקולש ימ ,ונל עודיש הממ .רתוי
 תכרעמה לע ןגמו םיירשפאה םינוביסה תא
 תוצירפה .עגפנ וניא - םאתהב ולש
 ללגב קר ורק םייסנניפ םירתאב ועצבתהש
 תכרעמה לש דוקפית רסוח וא לשכ
 ."תנגממה

 ,ןתיא לאכימ ,היגולונכטהו עדמה רש םג
 ןתיא .תינורטקלאה תואקנבל רבעמב ךמות
 יבשותל היהת רצק ןמז ךות יכ םג חיטבמ
 אצמנה עדימה לכל הרישי השיג הנידמה
 רופישל ,וירבדל ,איביש המ ,תויושרב
 .חרזאל תורישה

 םיקנבה ונל םיניכמ המ
 לכ ושיגה ,םישדחה םירתיהה וזרכוה זאמ

 תלבקל םהלש תכרעמה יכמסמ תא םיקנבה
 קנבמ טנרטניאב תוריש תלעפה רושיא
 םירתאב תוארל רבכ ןתינש המ הנה .לארשי
 :םינושה םיקנבה לש
 ןווקמ ימואלניבה - יביפ

 תליחתב רבכ ,רושיאה תא לביקש ןושארה
 ןושארה ימואלניבה קנבה אוה ,1997 רבמצד
 ארקנש רתאב ויתוריש תא קפסמ רבכש
 קנבה לש קיתו חוקל ."ןווקמ ימואלניבה"
 ןויסינ תפוקת טל ,םניח םויה לבקל לוכי
 ,ויתונובשח יבגל ינטרפ עדימ ,הנש יצח לש
 תוחוקלה .תואתנכשמו תונוכסח ,ךרע תורייג
 םידחוימ םיעצבמב ףתתשהל םילוכי םג
 תוחוקלל םינתינ םניאש ,תשרב םישלוגל
 ןוכסיח תונובשח ומכ ,םיליגרה םיפינסב

 10 דומעב ךשמה

 שנרטניאב תואקנב

 ותונ מ
 ימואל ג תוחוקלל הרישי תואקנב
 ת,לכ וקלל עדימו םילכ
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 השקה תועצמאב ,קנבה לש "רבדמה בשחמה" לא תורשקתה רשפאמה תוריש
 .םיפוסמ קנבלטלו ישיאה תורשל ףסונב ןתינו ,ןופלטה ישקמ לע
 .םולשת תפסות אלל ןתינ תורישה

 הז תורישב :

 .תונובשחב תועונתו תורתי

 .םילבזומ תונובשח לע עדימ
 .(לורשי קנב לש יוסיכ אלל םיקיש יכשומ ץבוק יס לע)

 0 . .תודוחאר דחוררקו וו"ור רחוריחה חואצודה

 ל"וחל םיעסונ

 ימואל קנב לש רתאה
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 שערטניאב תואקנב
 נגד. ,טםששא ו ה טתששששש- 2.0088" 0... || מנ00

 א
 עדימ תחטבהל םיעצמא חותיפב םלועב תוליבומה ןמ תוילארשיה תורבחה .7-יטירויקס ל"כנמ ,הפשי רשאו ןתיא לאכימ רשה

 רקס תונקסמ

 הרבח הכרעש

 תומגמ תניחבל

 ,ולבק טנרטניאב

 םיקנבה לע יכ

 דימ סנכיהל

 םוחתל

 ,ינורטקלאה

 תורבחש ינפל

 ,ינורטקלא רחס

 ןמ ןניאש

 תורחתמה

 לש תויתרוסמה

 וטלתשי ,םיקנבה

 תואקנבה לע

 טנרטניאב

 גואקנב וס

 9 דומעמ ךשמה

 םיחמוממ ץועיי תלבק ,םיפדעומ םיאנתב
 תושעל םג בורקבו ןוהה קוש לע םינוש
 תונוכסח בושיחל םילכו םירישכמב שומיש
 .סמ ייוכיז וא

 ףינסב חוקלה לבקי תורבחתהל דוקה תא

 דימ ומצעב ותוא תונשל ביוחיו ,ולש קנבה
 לכ - ךשמהבו הנושארה תורבחתהה רחאל
 ימואלניבה קנבה תרבוד .םישדוח השולש
 םינושארה תועובשב רבכש הרסמ ןושארה
 םיניינעתמ תואמ לע בצייתה ימויה בצקה
 שמתשהל םנוצר לע ועידוה םג םבורש ,םויב
 .ןווקמה תורישב
 יתרזמ - קנברטניא

 סנכנש ןושארה אוה יחרזמה קנב
 רכומ רבכ ולש ימוטרפה רתאהו ,טנרטניאל
 ,קנבה רבוד .ל"וחבו ץראב תוחוקלל ןמז הזמ
 לכ ונתניי רתאב יכ ,רמוא הידא רוג לארשי
 לע חקפמה םעטמ םירתומה םיתורישה
 רתיה לכ ושממי םה דיתעב םגו ,םיקנבה
 ,קנב-רטניא תוחוקל .תנווקמ תואקנבל שדח
 .הלמע םולשתמ םירוטפ ,וישכעל ןוכנ
 טנרטניאב םילעופ

 רשפא םילעופה קנב לש רתאב טבממ
 קנבה .תורישב ליחתהל םינכומ םהש תוארל
 םינמדזמה םישלוגה תושרל דימעה רבכ
 תוירשפאה תויצפואה לכ לש תפקמ המגדה
 לש תוינפ תואמ .םישדחה םיתורישב
 הפוצ קנבהו ,רתאל ועיגה רבכ םיניינעתמ
 קנבהש םיתורישה .הפינע תוליעפ וב היהתש
 ןובשחמ הרבעה :םה רתאב תתל ןיינועמ
 םימולשת עוציב ;ךרע תוריינ תריכמ ;ןובשחל
 יסיטרכ תגמזה ;םיקיש יסקנפ תנמזה ;םינוש
 .יארשא

 רתאב םויה רבכ תלעופה המגדהה

 ןהו בוציעה תניחבמ ןה ,ידמל המישרמ
 םייתניב ,םלואו .םיתורישה ןווגמ תניחבמ
 עגונב ,עדימ יתורישל קר רתאב השיג תמייק
 עדימלו יארשאו תועקשה ,ש"וע תונובשחל
 םייאקנב םיחנומ ןולימ ומכ ,תואקנבב יללכ
 .ןיפילח ירעש וא
 ימואל קנב-קילק

 תיתיב תיאקנב תכרעמ םיקה ימואל קנב
 ,השיגה ."הרישי השילג" תארקנה טנרטניאב
 ןפדפד ךרד עצבתת ,םיקנבה ראש לצא ומכ
 קיתו חוקל לכל הנימז היהתו ,יטרדנטס
 רתאב המגדהה .קנבה ףינפב םשרייש קיפסמ
 שייוע ןובשח יבגל עדימה יתורישב תדקמתמ
 .ילארשי עבטמב

 השילג"ב םינתינה םיתורישה ןמ קלחכ
 חוקלה לכוי ,ימואל קנב-קילק לש "הרישי
 לש בשחוממ ןויכרא להנלו תותליאש שיגהל
 .ולש ישיאה בשחמב ןובשחה יפד
 .טנוקסיד קנב - טנרטניא קנבלט

 קנבלט להנמ ,ךיירטשנזור םחנמ ירבדל
 קנבהש םיתורישה ןיב ,מ"מיהו טנוקסיד
 תורתי לע עדימ :םה רתאב קפסל ןווכתמ
 תועונת 32 תגוצת ,תוקלה תונובשחב
 תוריינ קית לע עדימ ,ש"וע ןובשחמ תונורחא
 .םיילקש תונודקפ לע טרופמ עדימו ךרעה
 .םולשת אלל ןתניי הז תוריש

 םירתא ינש בר ןמז רבכ שי טנוקסיד קנבל
 עדימ ןתינ ובש - תילגנאב רתא .םיימוסרפ
 לע םיילכלכ םינותנ ,קנבה יתוריש יבגל
 תדבוכמ םירייצ תיירלג וב שי ןכו לארשי
 םיתורישה ללש םע - תירבעב רתאו
 ,יררה תירוד ירבדל .קנבה לש םינווקמה

 הנכות רתאב ליעפי טנוקסיד ,קנבה תרבוד
 ההזתש ,בורקב הלועפל סנכיתש ,תידוחיי
 הלאה םירתאה ינשמ דחאל םישלוגה ןמ ימ
 יישילגת" הלא תא .קנבה לש חוקל אוה
 .םיישיאה םיתורישה לא רשיה הנכותה

 העיפוה

 לש השדח הרודהמ
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 - תילגנאה הפשב - תרבוחה

 תואקנבה תוחתפתה תא תרקוס

 הנבמ תא תראתמ ,לארשיב

 הנבמ ,תואקנבה תכרעמ תלועפו

 םישומישו תורוקמ ,ןוהה קוש

 תוליעפ חותינ ,ל"וחבו ץראב

 תרקוסו תולודגה תוצובקה שמח

 תירטינומה הקיקחהו תונקתה תא

 הבתכנ תרבוחה .לארשיב הגוהנה

 םינותנהו תח ריאמ ר"ד ידי-לע

 ינזאמל םינכדועמ הב םיעיפומה

 לש דחוימה הבוציע .6

 ל"וחל םיאצויל םיאתמ תרבוחה

 = - תויוגיצנלו תוחולשל -

 םיצפחה ץראב םירקבמלו

 .תילארשיה תואקנבה לע עדימב

 .םיקנבה דוגיאב גישהל
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